
Máis información:

Os Ciclos de Formación Profesional de Grao Medio 
están confinanciados a través do Fondo Social Europeo

Que din os empresarios?

Que din os nosos alumnos?

Entre un 60 e un 70% dos traballadores 
que temos actualmente proceden do 
IES Laxeiro

Fixen as prácticas de FP Básica nunha empresa 
de instalacións eléctricas en casas e granxas e xa 
me dixeron que me contratarían

O ciclo está moi ben. Se te 
esforzas o suficiente acabas 

aprobándoo e, ademais, 
divírteste estudando

Nós imos ser necesarios para as enerxías renovables, 
as casas intelixentes, os coches eléctricos… non hai 
avance que non necesite da electricidade

O que teña interese por 
aprender e queira traballar, 

aquí temos oferta para 
contratar 20 ou 30 persoas

Coa domótica podemos programar todo: a 
iluminación, a calefacción, o rego automático, a 
placa de indución… e todo coma se fose un xogo

Despois de estudar no IES Laxeiro 
atopei un traballo no que espero 

seguir moitos anos, estou moi 
contento e teño un futuro

Nas prácticas aprendemos cousas novas e moitas 
outras que aprenderamos na teoría, agora 

poñémolas en práctica, que é o que realmente 
necesitamos para formarnos debidamente

A experiencia cos rapaces de prácticas 
é moi boa e estoulle moi agradecido ao 
IES Laxeiro por contar comigo para poder 
acollelos; todos os que tiven traían un 
altísimo nivel

edu.xunta.es/fp edu.xunta.gal/centros/ieslaxeiro

ANDRÉS GRANJA   
Formatesa

RAMIRO MEJUTO 
Mejuto Termodinámica Automática

FRAN ALLER
Electroaller

Brais Oro

Íker Núñez

Iván González 
Ex alumno e electricista en Formatesa

Carlos Delgado 
Alumno en prácticas en Electroaller

Junior Francisco Marte

Daniel Pérez 
Ex alumno e electricista en Formatesa

Ciclo Medio 
de Instalacións 
eléctricas 
e automáticas

Elixe o teu futuro 
profesional

IES Laxeiro 
Avda. Bos Aires, 71 
36500 Lalín

886 15 19 40

ies.laxeiro@edu.xunta.gal

Código do centro: 36013758

#FPGalicia
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que se aprende a facer?

módulos profesionais (2.000 horas)

competencias acreditadas

acceso a outros estudos

Que traballos se poden 
desempeñar unha vez 
rematado o ciclo?

Curso Módulos profesionais Horas
1º Automatismos industriais 213

1º Electrónica 107

1º Electrotecnia 213

1º Formación e orientación laboral 107

1º Instalacións eléctricas interiores 320

2º Empresa e iniciativa emprendedora 53

2º Formación en centros de traballo 410

2º Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios 123

2º Instalacións de distribución 155

2º Instalacións domóticas 123

2º Instalacións solares fotovoltaicas 53

2º Máquinas eléctricas 123

Montar e manter instalacións de 
automatismos no ámbito de vivendas e 
pequenas industrias

Montar e manter instalacións eléctricas 
de baixa tensión en edificios destinados 

principalmente a vivendas

Montar e manter instalacións de acceso ao 
servizo de telefonía dispoñible ao público e 
instalacións de control de acceso (telefonía 
interior e videoportaría)

Montar e manter redes eléctricas aéreas 
de baixa tensión

Montar e manter redes eléctricas 
subterráneas de baixa tensión

Montar e manter instalacións solares 
fotovoltaicas

Montar e manter máquinas eléctricas

Montar e manter instalacións de captación 
de sinais de radiodifusión sonora e 
televisión en edificios ou conxuntos de 
edificacións (antenas e vía cable)• Instalador/a e mantedor/a 

electricista
• Electricista de construción
• Electricista industrial
• Electricista de mantemento
• Instalador/a mantedor/a de 

sistemas domóticos
• Instalador/a mantedor/a de 

antenas 

• Instalador/a de 
telecomunicacións en 
edificios de vivendas 

• Instalador/a mantedor/a de 
equipamentos e instalacións 
de telefonía

• Montador/a de instalacións 
de enerxía solar fotovoltaica

Montar e manter infraestruturas de telecomunicación en edificios, 
instalacións eléctricas de baixa tensión, máquinas eléctricas e 
sistemas automatizados.

Calquera outro Ciclo de Grao Medio
Ciclos de Grao Superior
Calquera modalidade de Bacharelato

Que din os nosos mestres?

Ás rapazas diríalles que igual que eu 
estou encantada cunha carreira que 
foi tipicamente masculina, que non se 
corten porque veñan só compañeiros. 
Elas poden con iso e con moito máis

A nosa porcentaxe de inserción laboral 
é practicamente do 100%. Empezan 

a chamar aos nosos alumnos para 
traballar mesmo antes de teren o título

É un ciclo que ten moita saída laboral e 
as perspectivas son moi boas, porque co 
coche eléctrico, as enerxías renovables e 
o autoconsumo das vivendas imos ter un 
campo de traballo bastante amplo nos 
vindeiros anos

Todo require da enerxía eléctrica e en case 
todos os ámbitos industriais necesítanse 
profesionais formados en electricidade. 
Os profesionais deste sector van ser 
necesarios sempre

As empresas que antes tiñan procesos 
tradicionalmente manuais están cada vez 

máis automatizadas e requiren persoal 
técnico do perfil do alumnado que está a 

facer este ciclo

O importante nas súas idades é 
formarse, facer un ciclo é fundamental. 

E este ciclo, nesta sociedade, é moi 
importante, porque é o futuro e está 

directamente relacionado coa empresa 
e co ámbito industrial

LUZ
REY

NACHO 
AZURMENDI

ROBERTO
EIRIZ

JORGE
FUENTES

JOSÉ RAMÓN
SILVA

JOSÉ LUIS
SÁNCHEZmatriculación

Requisitos de acceso:  
Posuír o título da ESO ou dun nivel académico superior 
Ou ter superada a Formación Profesional Básica ou os módulos 
obrigatorios dun Programa de Cualificación Profesional Inicial
Ou ter superada a proba de acceso ao Ciclo Medio

Prazo de solicitude: 
Segunda quincena do mes de xuño

Código do centro: 36013758
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